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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
in te stemmen met de afspraken omtrent het komen tot een pilot geprotocoleerde
multidisciplinaire intake (als invulling van de voorwaarde zoals opgenomen in het besluit
van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2014);
2.
in te stemmen met de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Hollands Midden naar De Yp per 27 mei 2014 (onder voorbehoud van een succesvolle
technische test op 23 mei 2014).
Het Algemeen Bestuur heeft reeds ingestemd met het voorstel via een schriftelijke
besluitvormingsronde d.d. 22 mei j.l. Formele bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in
de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni a.s.

3. Toelichting op het besluit
Op 27 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur het startdocument Project meldkamer Den Haag en
de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden,
vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) vastgesteld.
Tevens heeft het Algemeen Bestuur als voorwaarde gesteld voor de verhuizing van de GMK
Hollands Midden naar De Yp, dat de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake plaats dient te
vinden met alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant).
Over de invulling van deze voorwaarde heeft in de achterliggende periode intensief overleg
plaatsgevonden. De partijen zijn het eens geworden dat de operationele stuurgroep LMO een
scenario voor een landelijke pilot in De Yp bedenkt en bespreekt met de LMO regiegroep. Hieruit
volgt een voorstel van de regiegroep voor een betekenisvolle pilot in De Yp. De besturen van de
beide veiligheidsregio’s hebben zich aan dit proces geconfirmeerd en aangegeven zich neer te
leggen bij de – nu nog onbekende – uitkomst ervan. Indien de pilot gesteund wordt door VWS en
de inspectie IGZ zijn ook de RAV’en bereid aan de pilot hun medewerking te verlenen, uiteraard
na toetsing van de praktische uitvoerbaarheid van de pilot en met in acht name van een
verantwoordelijkheid als zorginstelling voor het leveren van verantwoorde zorg.
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Verantwoorde zorg is een begrip uit de kwaliteitswet zorginstellingen en wordt gedefinieerd door
overleg van beroepsorganisaties, verzekeraars en patiënten-consumentenorganisaties. Per
sector wordt de overeenstemming over verantwoorde zorg vastgelegd in richtlijnen en protocollen.
Instellingen moeten zich daaraan houden en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) toetst
daarop.
In de komende periode zal in overleg met o.a. bovengenoemde partijen, de inspectie IGZ en het
ministerie van VWS overlegd worden dat ook multi-intake tot verantwoorde zorg moet worden
gerekend en dat de pilot daarover definitief uitsluitsel moet geven.
De verhuizing van de GMK Hollands Midden naar De Yp staat gepland voor 27 mei a.s. De
afgelopen periode is, om deze datum te halen, gewerkt aan de voorbereiding van de verhuizing.
Hier zijn o.a. personeel, werkwijze, verhuizing, techniek, opleidingen enz. besproken en voor de
verhuizing voorbereid. Na een inventarisatie langs de betrokken partijen is gebleken dat er op dit
moment geen operationele redenen zijn om de verhuisdatum uit te stellen. Deze week worden de
voorbereidingen verder afgemaakt. Vrijdag 23 mei a.s. worden alle systemen in samenhang
getest en volgt een definitief technisch oordeel. Als de test uitwijst dat de techniek naar behoren
functioneert, kan er een technisch “go” op de verhuizing worden gegeven.

4. Kader
Op basis van de bestuurlijke opdracht (brief voorzitters veiligheidsregio’s d.d. 25 september 2012;
DB-besluit 6 september 2012) heeft het Algemeen Bestuur het startdocument Project meldkamer
Den Haag en de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en
Hollands Midden, vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO)
vastgesteld. Inmiddels is ook invulling gegeven aan de voorwaarde m.b.t. de pilot multi-intake.

5. Consequenties
De verhuizing van de GMK Hollands Midden naar De Yp brengt geen veranderingen aan in de
besturing en verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio.
De gemaakte financiële afspraken staan opgenomen in de notitie Financiële consequenties
samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden, vooruitlopend op implementatie van
de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) (AB-besluit 27 maart 2014). Deze afspraken houden in
dat in de komende anderhalf jaar een voordeel ontstaat voor de gemeenten van € 0,09 per
inwoner/per jaar op het programma GMK VRHM van de veiligheidsregio.

6. Aandachtspunten / risico’s
Mocht onverhoopt blijken dat het uitgangspunt, dat zodra de LMO de meldkamer overneemt de
LMO de éénmalige frictiekosten (€ 135.000) conform de bepalingen in het transitieakkoord voor
haar rekening neemt, zich niet gestand doet, kunnen deze worden gedekt uit de
bestemmingsreserve ‘Specifieke risico’s’ van de veiligheidsregio.

7. Implementatie en communicatie
De medewerkers van de GMK Hollands Midden (en de betreffende OR’en) zijn geïnformeerd over
het traject.
Zodra de verhuizing definitief is ontvangen alle partijen tijdig de nieuwe contactgegevens. De
huidige telefoonnummers worden doorgeschakeld zodat de invoer van de nieuwe nummers
geleidelijk bij partijen kan plaatsvinden.
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8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
-

bestuurlijke opdracht (brief voorzitters veiligheidsregio’s d.d. 25 september 2012; DBbesluit 6 september 2012).
startdocument Project meldkamer Den Haag (AB-besluit 27 maart 2014).
notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands
Midden (AB-besluit 27 maart 2014).
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